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ACTA N.º3 

Mandato 2021-2025 

Aos 21 dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, na localidade de Alcabideche, 

na sala do Auditório de São Vicente de Alcabideche, Rua do Rio das Grades, 190-B Alcabideche 

2645 – 559 Alcabideche, pelas 22:00h - Rui Paulo Correia Costa, Presidente da Assembleia de 

Freguesia de Alcabideche, deu por aberta a sessão nº 3 da reunião magna respeitante ao 

mandato 2021-2025 com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Período antes da ordem do dia; 

2. Apresentação, discussão e votação das atas nº 1 e 2; 

3. Eleição de 2 (dois) vogais para integração do Executivo; 

4. Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades para 2022; 

5. Apresentação, discussão e votação do Plano de Orçamento para 2022; 

6. Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2022; 

7. Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia de 

Freguesia; 

8. Autorização prévia da minuta do Acordo de Parceria entre o Município de Cascais e a 

Freguesia de 

Alcabideche para as AEC`S e AAAF`S; 

9. Apresentação, discussão e votação do Protocolo de utilização do Complexo 

Desportivo de 

Alcabideche (CDA) pelo Grupo Desportivo Estoril Praia; 

10. Apresentação e discussão do relatório de atividades do 2º semestre de 2021; 

11. Informação financeira - 31 de outubro de 2021; 
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Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Paulo Costa, saudou os presentes e iniciou a sua 

intervenção informando a tomada de posse de dois (2) elementos do grupo de lista do Partido 

Socialista – PS – Maria Manuela Fonseca Nunes dos Reis e Daniel Alexandre Silva Romão, em 

substituição dos elementos Paulo Alexandre Mestre e Soraia Andreia Marques Dorropio. 

Tomou posse o elemento da bancada da Coligação PPD/PSD/CDS-PP – José Manuel Raposo 

Ferreira. 

Ponto 1 da Ordem de Trabalhos:  
 
CDU - Coligação Democrática Unitária - PCP-PEV, Telma Santos, saudou os presentes e iniciou 

a sua intervenção referindo um problema antigo que se tem arrastado ao longo dos tempos 

sem que haja qualquer intervenção, a localidade da Adroana é a mais antiga da freguesia, no 

entanto não tem qualquer direito a tratamento especial verificando-se que à mais de 20 anos 

que os acessos à localidade não são alvo de qualquer requalificação. O contentamento inicial 

numa estrada alcatroada e esgotos passou quando se verificou que seria apenas e só aquilo, o 

resto da localidade ficou esquecida, existindo ainda hoje vários arruamentos sem esgotos. 

Verifica-se um aumento de construções quer seja para habitações quer para a indústria, 

provocando o aumento de tráfego na localidade, tornando impossível a circulação pedonal por 

falta de passeios. A sinalética vertical e horizontal para quem circula de automóvel também é 

inexistente naquela localidade, verificando-se a descarga de automóveis para os Stands em 

plena rua principal com ocupação total da facha de circulação, provocando constantes 

congestionamentos de tráfego. Sugeriu de seguida o alcatroamento da rua Fernando Pessoa, 

tornando-se assim uma alternativa ao acesso da feira da Adroana. Enumerou de seguida alguns 

pontos da localidade que necessitam de intervenção urgente, como seja a curva com pouca 

visibilidade da rua Pedro Nunes com a rua Luis de Camões, o largo da Fonte sem alcatrão e 

deficiente drenagem das águas provocando inundações no Páteo do café Canadinhas e o 

cruzamento da Rua S Francisco com a Rua das Fisgas, uma artéria com muito tráfego e que 

requer ali outra solução urgente --------------------------- 
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PPD /PSD - Luis Pires de Lima, iniciou a sua intervenção, cumprimentando os presentes e 

referindo um pedido de agradecimento por parte dos utentes da piscina pelas obras lá 

executadas, nomeadamente nos balneários, deixando assim críticas muito positivas, não 

deixando, contudo de perguntar se estão previstas novas intervenções naquele espaço e se 

sim, quais concretamente? 

Deixou também o seu sentimento de congratulação pelos apoios dados por parte da junta à 

população mais carenciada neste período, sem esquecer os apoios das instituições e 

voluntários na freguesia. Perguntou de seguida ao executivo se iriam continuar com esta 

política de apoios e se a junta estaria preparada para no aumento da situação pandémica, 

retomar ou aumentar esses apoios? 

Por último referiu a total concordância no retomar do processo de revisão do regimento da 

assembleia deixando também a sugestão para se avançar com a transmissão em direto das 

assembleias de freguesia. 

 

PS - Marta Ruivo, após cumprimentar os presentes iniciou a sua intervenção perguntando ao 

executivo o ponto de situação da Piscina de Alcabideche, nomeadamente às intervenções que 

foram realizadas, e de como decorreu o início das atividades na Piscina. Outra questão 

colocada foi saber se houve por parte do executivo algum contacto com o município, sobre a 

possibilidade de intervenção na avenida do Ultramar na Amoreira, situação abordada 

anteriormente e que carece face às obras exigidas do apoio da Câmara Municipal de Cascais. 

Referiu de seguida uma intervenção que estava a ser realizada no Bairro Callouste Gulbenkian, 

pedindo à Junta que intervenha junto do empreiteiro visto o acesso dos moradores às 

habitações não estarem a ser garantidos, pondo em causa até a sua integridade física. Pediu 

assim que mesmo não sendo da responsabilidade da junta seja feita a interpelação junto da 

entidade responsável para corrigir estas situações. Referiu também a sua concordância com a 

intervenção da Telma Santos da CDU referente à localidade da Adroana, tendo o PS já referido 

em sessões anteriores este tema, tendo grande preocupação e concordando com tudo o que 

foi apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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PPD /PSD - Luis Guerreiro, iniciou a sua intervenção com a proposta de um voto de louvor… “a 

todas as entidades e cidadãos que durante o ano de 2021, marcaram presença no apoio às 

famílias mais carenciadas da nossa freguesia, como exemplo Associação de moradores, 

escuteiros, voluntários, IPSS´s, empresas, associações de cariz religioso, que como o apoio da 

junta de freguesia, prestaram um trabalho a todos os níveis grandioso e que merece o 

reconhecimento de todos nós” ----------------------- 

 

PS – Rui Mendes, após os cumprimentos iniciais começou por endereçar um ótimo mandato 

ao executivo com a composição final, manifestando a vontade da bancada do Partido Socialista 

em contribuir com a responsabilidade me matérias que tenham de intervir, e que com certeza 

serão muitas. Manifestou também a sua alegria em voltar à casa que já foi sua entre 2013 e 

2017, podendo não só rever caras familiares como possibilitando também assim colocar em 

prática a defesa de valores que entende como primordiais para o desenvolvimento da 

freguesia. 

Depois referiu que a sua intervenção tinha como ponto fundamental a abordagem do tema da 

estratégia local de habitação, e a importância que este instrumento é para qualquer autarquia. 

No âmbito da freguesia de Alcabideche foram elencadas um conjunto de matérias na última 

apresentação pública deste instrumento com o apoio de uma equipa da Universidade do Porto, 

estando incluído um programa de reabilitação urbana e do edificado, sendo a freguesia de 

Alcabideche deficitária num conjunto alargado de necessidades nesta matéria, sendo por isso 

importante incluir a abordagem deste tema nesta assembleia. Mencionou um conjunto de 

resultados estatísticos referentes ao mercado habitacional no concelho de Cascais e Freguesia 

de Alcabideche, reforçando a preocupação nas desigualdades sociais provocadas pelos 

aumentos do custo habitacional. Referiu que dentro do programa da estratégia habitacional 

existem várias orientações problemáticas como a dos sem abrigo e pessoas vulneráveis, 

reconhecendo o mérito dos resultados apresentados na Freguesia de Alcabideche, fruto de 

alguns equipamentos instalados de apoio. O estudo da Universiade do Porto apontou 4069 

pessoas com carências, estimando que para a freguesia de Alcabideche cerca de 1000 pessoas 

que necessitam de apoio à habitação. A previsão de investimento em construção nova para a 
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freguesia ronda os 12 milhões de euros, algo que não esperaria visto existirem problemas 

habitacionais de forte incidência a norte da A5, nomeadamente em Alcabideche e S D Rana. A 

proposta segundo o estudo para a reabilitação não ultrapassa 1 milhão de euros que é 

manifestamente pouco para a freguesia. Deixou de seguida a ideia que em todas as freguesias 

do concelho de Cascais, existem previstos apoios financeiros no âmbito do estudo superiores 

aos indicados à freguesia de Alcabideche, não deixando de referir o silêncio que o presidente 

da Junta deixou transparecer neste processo de consulta. Acabou a sua intervenção como uma 

pergunta ao presidente da junta, “porque motivo Alcabideche aparece com números tão 

reduzidos nesta estratégia local de habitação e será previsão da incorporação de outro tipo de 

financiamento para aumentar o impacto de investimento no edificado?”- 

 

PPD /PSD – José Diogo, começou por trazer à memória dos presentes a figura de Bruno 

Nascimento, um elemento que nos deixou precisamente há 8 anos e que contribuiu de forma 

ativa para o desenvolvimento da comunidade de Alcabideche. Fez também um apelo para o 

executivo da junta atuar com mais veemência junto da Cascais Ambiente para que a limpeza 

das sarjetas seja mais efetiva, verificando-se nas últimas chuvas que o problema estava mesmo 

nessa falta de limpeza. 

Sobre o tema apresentado pela deputada Telma Santos concordou em quase tudo, referindo 

que o processo de requalificação está em marcha muito embora existam entraves à sua 

aplicação. Aproveitou  a oportunidade para perguntar ao Presidente da Junta como se 

encontravam os processos de expropriação do famoso plano de reestruturação da Adroana? 

Referiu também a sua concordância com a posição do deputado Rui Mendes quanto às 

dotações financeiras reduzidas no âmbito da Estratégia Local da Habitação, compreendendo 

que em termos de edificado novo existe uma condicionante importante no território que é a 

aproximação ao parque natural, o que não se verifica ao nível de outras freguesias do concelho, 

nomeadamente a de S D Rana. 

Entende, contudo que é realmente muito reduzida a verba prevista na reabilitação do 

edificado, quanto à construção face às condicionantes legais, reduz a sua capacidade 

construtiva.  
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Presidente do Executivo da Junta Freguesia Alcabideche, José Filipe Ribeiro, começou a sua 

intervenção em resposta ao deputado Rui Mendes, mostrando o seu desagrado pela forma 

menos correta como foi mencionada a sua participação no Plano de Estratégia de Habitação 

local que a CMC promoveu com as entidades do Concelho. Respondendo há deputada Telma 

Santos da CDU, o tema da Adroana é muito importante na freguesia que carece de uma 

intervenção profunda, têm que ser separadas duas coisas, os bairros inseridos em génese ilegal 

e a rua de São Francisco. São dois problemas distintos que segundo a sua vontade já estariam 

resolvidos mas implicam direitos privados e expropriações que estão a decorrer, sendo todas 

estas matérias da competência da CMC e não da Junta de Freguesia. Mais disse que está 

prevista na rua São Francisco a colocação de passeios, abrigos de autocarros, construção de 

uma rotunda e a requalificação do largo da Adroana. Será uma requalificação profunda tendo 

sido já apresentadas várias propostas em reuniões realizadas com a CMC e onde a junta tem 

demonstrado sempre o seu empenho em não esquecer a Adroana. Em resposta ao Luis Pires 

de Lima – PPD/PSD, informou que tinha sido feita uma grande intervenção nos balneários e 

receção com pinturas em toda a nave, verificando-se no final da obra que as águas não 

escoavam na zona dos chuveiros tendo atrasado o final das obras. É intenção deste executivo 

avançar para as obras ao nível do pavilhão que à mais de 20 anos não sofre qualquer 

intervenção. Quanto ao apoio social, informou os presentes que o executivo conseguiu em 

parceria com várias instituições o fornecimento de 100 refeições diárias por famílias 

carenciadas da freguesia além de 150 cabazes de Natal, estando disponíveis para reativar a 

linha de apoio aos mais 65 anos na entrega de medicamentos e compras. Sobre os temas 

apresentados pela representante do Grupo de Lista do Partido Socialista Marta Ruivo, 

respondeu que as obras terminaram tendo conseguido manter o calendário anual de 

atividades e estando conforme as normas da DGC. Sobre a Avenida do Ultramar existe a 

informação na junta de um projeto de requalificação a decorrer na CMC, sendo que é uma 

obra que a junta faz questão que se execute. As obras referidas ao Bairro Callouste Gulbenkian 

não são da responsabilidade da Junta de freguesia, as obras criam transtornos mas depois de 

feitas são importantes na melhoria da qualidade de vida da população. Sobre a questão 



S. R.  

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE  

 
 

levantada sobre as sarjetas por parte do PPD/PSD afirmou a sua preocupação também numa 

resposta mais precisa, informando os presentes que a nova transferência de competências 

para as juntas de freguesia tem por fim resolver este tipo de questões. Ao finalizar a sua 

intervenção e voltando ao tema da estratégia local da habitação, informou os presentes que a 

Junta não foi ouvida como todas as outras, sendo apenas um estudo universitário. Quanto aos 

valores elevados, demonstra que vivemos num concelho de qualidade com boas vias, boas 

infraestruturas, um concelho de qualidade do qual nos devemos orgulhar. Agora temos é o 

reverso da medalha com o problema da habitação jovem, o problema das classes mais 

desfavorecidas, dos idosos sem habitação condigna, estes sim são os problemas. 

 

PS – Rui Mendes, pediu a palavra para esclarecer que tinha apenas falado em intervenções e 

nada mais. 

 

Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Paulo Costa, colocou o voto de louvor apresentado 

pelo grupo de lista do PSD-PPD a admissão da assembleia tendo sido votado por Unanimidade 

a sua inclusão. O voto de Louvor foi APROVADO por Unanimidade.  

O ponto 2 da Ordem de Trabalhos foi retirado à discussão e votação.  

 

Ponto 3 - Eleição de 2 (dois) vogais para integração do Executivo; a mesa recebeu o pedido de 

renuncia ao mandato do executivo da Junta de Freguesia de Alcabideche de Ana Isabel Durão 

e Patrícia Cardoso Nascimento Jaleca, ficando assim a ocupar os seus lugares no atual mandato 

2021-2025 na assembleia de freguesia de Alcabideche. Após a aceitação dos pedidos, o 

Presidente do Executivo propôs à assembleia os nomes dos seguintes elementos para o 

preenchimento dos lugares de executivo, Carlos Mata do PSD e Paulo Santos CDS-PP. De 

seguida foi realizada a votação numenal tendo a proposta sido APROVADA por unanimidade - 

 

Os pontos 4, 5 e 6 foram sobre proposta do Presidente da Assembleia, discutidos em conjunto 

e votados separadamente. 
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O Presidente do Executivo da Junta Freguesia Alcabideche, José Filipe Ribeiro, informou os 

presentes que recebeu o contributo de propostas do Partido Socialista PS e do Partido CHEGA, 

agradecendo por isso a colaboração para a realização do documento. Referiu também que 

nem todas as propostas puderam ser incluídas, umas por questões técnicas associadas à 

elaboração do orçamento e outras por estarem descontextualizadas ou já se encontrarem 

noutros moldes aplicados em projetos na freguesia.  

 

PS - Marta Ruivo, começou na discussão destes três pontos por pedir ao executivo da Junta 

que respondesse ao e-mail no esclarecimento de duvidas colocadas. O projeto “A minha 

Freguesia” seria importante para os alunos realizarem um estudo etnográfico, conseguindo 

assim recuperar alguns elementos que não são explorados em contexto escolar. Sobre a 

proposta do espaço de estudo e que vêm estar incluído no documento agora proposto, 

perguntou se era por 24 horas e incluída a biblioteca? Em termos gerais o documento não 

serve as pretensões do Partido Socialista, mas não deixou de realçar o agrado por algumas 

ações estarem consagradas no documento que são defendidas ao longo dos anos pelo Partido 

Socialista. Sobre a elaboração do Plano de Atividades, propôs que antes de ser encaminhado 

para aprovação seja revisto em virtude de existirem erros que não dignificam o documento. 

Colocou a questão de como o executivo pretende realizar o plano de apoio ao migrante. De 

seguida analisou em conjunto o plano de atividades e o orçamento ressalvando uma situação 

onde não está prevista essa articulação, nomeadamente na formação sem dotação prevista no 

orçamento. Perguntou também quais as intervenções previstas no edifício Sede, visto não 

estarem definidas no plano de atividades. Por fim propôs o aumento e mais um técnico no 

mapa de pessoal na área da psicologia para dar resposta efetiva junto da população. ----------- 

 

PPD /PSD – José Diogo, começou por referir a incerteza dos tempos que atravessamos, que 

não permite uma previsão mais fina. Neste sentido o importante na elaboração destes 

documentos teve por princípio fundamental que a Junta não perdesse valências, não deixasse 

para trás atividades e projetos que fazem sentido na freguesia, caso por exemplo do projeto 

“Sou Bebé Alcabideche” que reforça a ligação à freguesia. Outra das situações referidas pelo 
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deputado foi o desenvolvimento de projetos sociais e apoios inerentes com 53 mil euros para 

instituições sem fins lucrativos e 83 mil euros diretamente para as famílias, isto é metade do 

que está orçamentado em termos de receita par o CDA, receita esta que o CDA durante o 

tempo que serviu como centro de vacinação não teve, por isso o reforço aprovado em 

assembleia municipal para colmatar estas perdas de receitas. O reforço com a transferência 

de competências virá como o pacote financeiro inerente para fazer face à resposta. Na análise 

ao plano de atividade mencionou também alguns projetos que reforçam a inclusividade da 

Freguesia. Por fim pediu que os projetos de cariz social não sejam deixados para trás.  

 

PPD /PSD - Luis Pires de Lima, na análise aos documentos ressalvou dois pontos importantes 

para sua bancada, 1º o apoio ao migrante, um tema muito atual não sou para a sociedade civil 

como para as instituições que os têm que acolher, vendo com bom agrado que a Junta tenha 

essa preocupação. Outro dos pontos referidos pelo deputado prendeu-se com a saúde mental 

e os problemas associados com custos na sociedade, sendo um fator de preocupação elevado 

neste contexto de pandemia que atravessamos, por isso o reforço na resposta da Junta nesta 

temática é de se congratular.  

 

Presidente do Executivo da Junta Freguesia Alcabideche, José Filipe Ribeiro respondendo às 

questões começou por referir o projeto a minha freguesia, dizendo que o que o PS pretende 

ver resolvido é um problema curricular e não extracurricular, sendo por isso uma matéria que 

está fora do âmbito da Junta. Sobre a proposta da biblioteca por parte do PS, não foi aceite 

porque não existe nenhuma biblioteca em Alcabideche, sendo que está prevista a construção 

de uma na escola IBN Mucana. Referiu também a sua aceitação para a correção de eventuais 

erros no plano de atividades, aguardando as sugestões do PS. A ideia do gabinete de apoio ao 

migrante, surgiu através da CMC e do centro comunitário Moldavo, tendo por fim a 

disponibilização na junta de um elemento que fala 3 ou 4 línguas e que permitirá o tratamento 

de documentação junto da comunidade de leste. Sobre a pergunta colocada referente às obras 

na sede, ainda não existe um orçamento, mas o edifício precisa urgentemente de uma 

intervenção.  
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Votação do PONTO 4  

“Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades para 2022”; 

 

Resultado - APROVADO  

Votos a Favor – 12 

Abstenções – 7 

Contra - 0 

 

Votação do PONTO 5  

Apresentação, discussão e votação do Plano de Orçamento para 2022; 

Resultado - APROVADO  

Votos a Favor – 12 

Abstenções – 7 

Contra – 0 

 

Votação do PONTO 6  

Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2022; 

Resultado - APROVADO  

Votos a Favor – 13 

Abstenções – 6 

Contra – 0 

 

Votação do PONTO 7 

Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia de Freguesia; 

Resultado - APROVADO  

Votos a Favor – 12 
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Abstenções – 7 

Contra – 0 

 

 

Votação do PONTO 8 

Autorização prévia da minuta do Acordo de Parceria entre o Município de Cascais e a 

Freguesia de Alcabideche para as AEC`S e AAAF`S; 

Resultado – APROVADO por Unanimidade  

Votos a Favor – 19 

Abstenções – 0 

Contra – 0 

 

Votação do PONTO 9 

Apresentação, discussão e votação do Protocolo de utilização do Complexo Desportivo de 

Alcabideche (CDA) pelo Grupo Desportivo Estoril Praia; 

Resultado – APROVADO  

Votos a Favor – 13 

Abstenções – 6 

Contra – 0 

 

PS - Marta Ruivo pediu a palavra para informar os presentes da sua posição que desde sempre 

se mantem, defendendo que seja definido um horário de utilização do espaço e as condições 

de utilização, considerando que face às necessidades do clube em causa deveria existir um 

esforço das autarquias na construção de um pavilhão dedicado às necessidades que tem. ----- 

 

PPD /PSD – José Diogo, perguntou ao executivo que alteração nas taxas existe em relação aos 

escalões do anterior protocolo para este. -------------------------------------------------------------------- 
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Presidente do Executivo da Junta Freguesia Alcabideche, José Filipe Ribeiro, disse que o 

protocolo que aqui se propõe vem abarcar um número de situações que não estavam 

anteriormente previstas. O aumento da utilização do espaço reverte-se num aumento 

significativo do apoio que se fosse custeado através da tabela de taxas repercute num valor de 

cerca de 10 mil euros, valor esse muito acima dos apoios que a Junta dá aos outros clubes da 

freguesia. Nesse sentido este protocolo vem corrigir esta situação isentando na mesma o 

escalão de seniores e juniores e cobrando com uma redução de 50% os escalões de formação. 

 

 

PONTO 10 - Apresentação e discussão do relatório de atividades do 2º semestre de 2021; 

O ponto não careceu de qualquer comentário. ------------------------------------------------------------ 

Pelas 23,30 horas, o Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Paulo Costa, deu por 

encerrada a Assembleia.  

 

O Presidente da Mesa da Assembleia 

Rui Paulo Correia Costa 

 

 

Secretária 

Ana Cláudia Gonçalves 

 

Secretário 

Catarina Luz 
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ACTA N.º 4 

Mandato 2021-2025 

Aos 22 dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, na localidade de Alcabideche, reuniu-

se nas instalações do Grupo Desportivo e Musical 31 de janeiro na Rua do Carrascal em 

Manique, a Assembleia de Freguesia de Alcabideche. Realizada em conformidade com o 

disposto no Artigo 11º nº1 da Lei 75/2013 de 12 de setembro e com o artigo 13º do Regimento 

da AFA, teve a seguinte sequência na ordem de trabalhos:  

1. Período antes da ordem do dia; 

2. Apresentação, discussão e votação das atas nº 1 e 2; 

3. Eleição da Comissão para a Revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia; 

4. Apresentação, discussão e votação do Regulamento do Cemitério de Alcabideche; 

5. Apresentação, discussão e votação das Taxas do Cemitério de Alcabideche; 

6. Apresentação, discussão e votação da Conta de Gerência 2021; 

7. 1ª Revisão Orçamental de 2022; 

8. Apresentação e discussão do relatório Atividades 1º Trimestre 2022; 

9. Relatório de avaliação do Direito de Oposição 2021; 

10. Informação Financeira; 

11. Informações - Listagem de compromissos plurianuais; 

Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Paulo Costa, saudou os presentes e iniciou a sua intervenção 

informando os presentes dos pedidos de substituição recebidos por parte dos grupos de lista.  

Da bancada do Partido Socialista PS, pediram substituição os Srs.º Rui Mendes e Paulo Mestre, sendo 

que, o elemento substituto foi Maria Manuela Reis, nos termos do disposto do n.º 5 do art.º 3 do 

Regimento da Assembleia de Freguesia, sendo que, não ouve substituição do segundo elemento. 

 

Bancada do Partido Social Democrata PSD – Pediu a substituição Patrícia Nascimento 

https://www.jf-alcabideche.pt/pdf/afa20212025/ata_n1e2_afa20212025.pdf
https://www.jf-alcabideche.pt/pdf/afa20212025/regulamento_cemiterio_2022_alterado.pdf
https://www.jf-alcabideche.pt/pdf/afa20212025/taxas_cemiterio_2022_alterado.pdf
https://www.jf-alcabideche.pt/pdf/afa20212025/cg2021.pdf
https://www.jf-alcabideche.pt/pdf/afa20212025/1revisao_jfa2022.pdf
https://www.jf-alcabideche.pt/pdf/afa20212025/ra-1t2022.pdf
https://www.jf-alcabideche.pt/pdf/afa20212025/rado2022.pdf
https://www.jf-alcabideche.pt/pdf/afa20212025/ifbalancete-1trimestre2022.pdf
https://www.jf-alcabideche.pt/pdf/afa20212025/informacoes_lcp_jfa2022.pdf
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                                                                           -  Pediu substituição Ana Isabel Durão 

Tomaram posse: Susana Dias(CDS) e Jorge Rebelo(PSD) 

No período antes da ordem do dia, foram registadas as seguintes intervenções: 

-PSD - Luís Pires de Lima congratulou pelo regresso das assembleias itinerantes, deixando 

também uma palavra de agradecimento ao executivo da Junta pela resolução de um problema 

que à muito existia na estrada da Atrozela e que com os esforços da junta e da Câmara ficou 

agora resolvido. De seguida apresentou uma moção conjunta com a bancada do CDS-PP sobre 

a Ucrânia. 

-PS – Paulo Duarte, apresentou a moção com o ´titulo “Repúdio da invasão à Ucrânia”. 

PS – Soraia Dorropio, apresentou à assembleia uma moção a evocar o 25 Abril. 

CDU – Tema Santos, apresentou duas moções, “pela Paz, pela verdade contra a mentira e os 

crimes de guerra” e “ Comemorar o 25 Abril, valorizar o poder local democrático”. 

PSD – Wagner Câmara, apresentou em nome da bancada do PSD a moção sobre o 25 de Abril. 

Partido Chega – Ana Peres, começou por referir que não seguiria a senda de moções das outras 

bancadas, apresentando sim um conjunto de 4 propostas muito concretas que chegaram ao 

seu conhecimento por parte dos fregueses. Assim, a primeira prende-se com a instalação de 

um ATM Multibanco em Manique, sendo um equipamento que faz muita falta, principalmente 

para a população mais idosa residente. O ATM mais próximo situa-se na rotunda de Alcoitão, 

propondo o Partido Chega a instalação do ATM no largo de Manique. 

A segunda proposta evocada pelo Partido Chega teve como referencia a problemática 

circulação pedonal, que no seu entendimento é grave e apresenta constrangimentos para 

quem tem mobilidade reduzida. A terceira proposta apresentada para discussão prendeu-se 

com a dificuldade nos dispensadores de sacos para dejetos caninos que é manifestamente 
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insuficiente e que levou vários fregueses a manifestarem o seu descontentamento. Por último, 

referiu o perigo de circulação na rua do Pinheiro Manso, na Amoreira, tendo sido alertados 

pelos fregueses para a necessidade de uma intervenção urgente no espaço pedonal dessa 

artéria. 

CDS-PP Catarina Machado, informou os presentes que, o OP19 de 2017 referente ao projeto 

da escola básica Fernando José Dos Santos, foi inaugurado recentemente. Trata-se de uma 

obra que traz melhor qualidade de vida para a população daquele espaço escolar, não podendo 

assim deixar de agradecer à Câmara Municipal de Cascais, Junta de Freguesia de Alcabideche, 

agrupamento de escolas IBN Mucana, mas acima de tudo à comunidade que se empenhou 

para a realização deste projeto. 

PSD Luis Guerreiro, pediu a palavra para congratular a Junta de Freguesia pelo apoio que tem 

dado ao Grupo Desportivo da Malveira da Serra. 

PS Marta Ruivo, iniciou a sua intervenção evocando a memoria de Eunice Munoz, que 

recentemente faleceu, e que em determinados momentos da sua vida profissional, colaborou 

em projetos com o Teatro Experimental de Cascais. Pediu assim um minuto de silêncio pelo 

seu falecimento, endereçando o grupo de lista do PS as condolências aos familiares e amigos. 

O segundo ponto abordado pela interveniente teve como objetivo evidenciar a satisfação pela 

realização das assembleias de freguesia descentralizadas e como esta solução permite maior 

proximidade com os fregueses. Agradeceu a hospitalidade do GDM 31 Janeiro em receber os 

elementos que compõem a assembleia, naquele espaço. De seguida abordou um tema que 

entendeu da maior importância e que se prende com a mobilidade em vários pontos da 

freguesia que carece de mais atenção e soluções imediatas, dando como exemplo a  estrada 

do carrascal de Manique, onde o trafego intenso de veículos é um perigo constante para quem 

circula a pé. Outro exemplo é a rua Cesaltina Fialho Gouveia deixando assim, quais as ações 

previstas pelo executivo para os tempos mais próximos, no sentido de minorar as dificuldades 

identificadas e que foram do cumprimento do programa eleitoral. Foi também colocado o 

ponto sobre a gestão da piscina de Alcabideche, existindo muitas reclamações na sua gestão 
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que tem chegado ao grupo de lista do partido socialista, nomeadamente nas condições da sua 

infraestrutura e aos horários colocados em prática. 

PSD José Diogo, pediu a palavra para referir dois ou três reparos, começando por referir um 

impedimento de circulação pedonal que existe no passeio da avenida Raul Indwipo, em 

Alcoitão, sugerindo que seja dada uma explicação sobre as razões desse impedimento. Deixou 

também um agradecimento a todos os cidadãos de Alcabideche que se voluntariaram para 

prestar apoio ao centro de vacinação Covid-19. Enalteceu o regresso das atividades ao CDA, 

bem como, agradeceu à junta as obras realizadas no complexo desportivo de Alcabideche. Por 

fim justificou o sentido de voto para as moções apresentadas pelos grupos de lista. 

Presidente do Executivo José Filipe Ribeiro em resposta às questões apresentadas, começou 

por abordar os pontos referidos pelo Partido Chega e a sua pertinência. Neste sentido, 

informou que, “a JFA está a desenvolver esforços para a colocação de uma máquina ATM nas 

instalações do GDM 31 de Janeiro de Manique. Sobre a questão da mobilidade e os obstáculos 

nos passeios, a JFA está atenta e tem vindo aos poucos a resolver algumas situações. Não é 

fácil resolver tudo, mas temos intervindo sempre que necessário”. Sobre os dispensadores dos 

dejetos dos animais na via pública, informou que, a junta iria pedir mais cuidado na reposição 

dos sacos à entidade responsável. Em resposta à bancada do PS, disse que já esperava a 

abordagem do tema da reclamação da piscina, tratando-se de uma reclamação no universo de 

100 utentes diários. Essa reclamação foi alvo de acompanhamento por parte do gestor do 

complexo e o utente foi esclarecido. Sobre a questão levantada pelo deputado José Diogo, a 

obra de interdição do passeio na avenida Raul Indwipo está a cargo da Cascais Próxima E.M. 

SA através de uma empreitada e que terá a sua conclusão em breve. 

PS Marta Ruivo, pediu a palavra para esclarecer que não recebeu apenas uma reclamação 

sobre a questão da piscina, mas rececionadas mais. Disse que iria esclarecer junto do gestor 

do CDA alguns pontos que lhe chegaram como reclamação. 
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Não existindo mais intervenções neste ponto de discussão, foram colocadas a discussão e 

votação as moções apresentadas pelos diversos grupos de lista. 

1ª Moção apresentada pelo grupo de lista do PSD – “Voto protesto pela invasão Russa à Ucrânia 

e pesar pelas vitimas civis” – Aprovada com os votos a Favor do – PSD, CDS-PP, PS e Partido 

Chega. Teve os votos contra da CDU. 

Telma Santos CDU, apresentou declaração de voto. 

2ª Moção apresentada pelo grupo de lista do PS – “Moção de repúdio à invasão da Ucrânia” – 

Aprovada com 17 votos a favor e 1 contra (CDU) 

3ª Moção apresentada pelo grupo de lista do PS – “Moção de Comemoração do 25 Abril” – 

Aprovada com 5 votos a favor, 11 abstenções e 1 voto contra. 

4ª Moção apresentada pelo grupo de lista do CDU – “Moção pela Paz, pela verdade contra a 

mentira e os crimes de guerra” – Rejeitada com 13 votos contra, 4 abstenções e 1 voto a favor. 

PSD Luis Pires de Lima, apresentou declaração de voto. 

5ª Moção apresentada pelo grupo de lista do CDU – “Comemorar Abril afirmar e valorizar  o 

poder democrático”  - Rejeitada com 13 votos contra e 5 votos a favor. 

6ª Moção apresentada pelo grupo de lista do PSD – “Moção Saudação 25 Abril”  - Aprovada com 

13 votos a favor 4 abstenções e 1 contra. 

PS Paulo Duarte, apresentou declaração de voto. 

De seguida foi respeitado um minuto de silêncio. 

Terminado o período antes da ordem do dia foi colocado pelo presidente da assembleia à 

discussão e aprovação do ponto 2 da ordem de trabalhos: 
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Apresentação, discussão e votação das atas nº 1 e 2; 

Ata nº 1 foi aprovada com 16 votos a favor e 2 abstenções 

Ata nº2 foi aprovada com 16 votos a favor e 2 abstenções 

De seguida foi colocada a discussão e aprovação o ponto 3 da ordem de trabalhos “Eleição da 

Comissão para a Revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia”.  A proposta foi aprovada 

por unanimidade. 

Ponto 4 – “Apresentação, discussão e votação do Regulamento do Cemitério de Alcabideche”, 

colocado o ponto a discussão foi solicitado pelo grupo de lista do PS um esclarecimento. 

PS Marta Ruivo pediu esclarecimentos sobre o resultado da consulta pública que o documento 

foi sujeito. 

Partido Chega Ana Peres sugeriu uma alteração ortográfica aos pontos 3 e 4 do documento que 

pode induzir ao erro de interpretação. 

Presidente do Executivo José Filipe Ribeiro respondendo às questões, informou que iria 

respeitar a sugestão da deputada Ana Peres e iria corrigir o documento. Esclarecendo a 

deputada Marta Ruivo, disse que o documento tinha recebido a contribuição de duas 

entidades ligadas ao sector e que enriqueceram com algumas sugestões o regulamento. 

A redação no ponto em discussão foi alterada, passando a ser a seguinte: (As taxas 

correspondentes à concessão de terreno, capela ou jazigo subterrâneo, sofrem um aumento de 

dois terços quando o terreno não se destina a cidadãos não residentes na área da freguesia se 

à data da concessão os familiares não fizerem prova de residência na mesma). O regulamento 

após registo desta alteração foi colocado a votação, tendo sido aprovado com 13 votos a favor 

e 5 abstenções. 

Ponto 5 - Apresentação, discussão e votação das Taxas do Cemitério de Alcabideche; 

https://www.jf-alcabideche.pt/pdf/afa20212025/ata_n1e2_afa20212025.pdf
https://www.jf-alcabideche.pt/pdf/afa20212025/taxas_cemiterio_2022_alterado.pdf
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CDU Telma Santos pediu a palavra para em relação ao ponto em discussão solicitar 

esclarecimentos do porquê de alguns itens apresentarem taxas elevadas. 

PS Marta Ruivo referiu que não tinha identificado no documento, o valor de venda de ossários, 

sugerindo também um quadro que identificasse melhor o que é a venda por tempo ou 

suscitações prepétuas. 

Presidente do Executivo José Filipe Ribeiro respondendo à deputada Telma Santos, esclareceu 

que a utilização abusiva de algumas pessoas que colocavam em ossários, as cinzas 

desvirtuando a sua utilidade, tendo este novo regulamento a preocupação de definir a 

utilidade de cada um dos espaços, ossários, cendrários, etc. Referiu também que as taxas todas 

do cemitério não foram alteradas, sendo apenas pequenos acertos feitos.  

Vogal da Junta Marco Pauzinho interveio esclarecendo os presentes que os ossários não são a 

título definitivo, tendo prazos de 10 e 20 anos, tendo sido acabado a venda de ossários para 

eliminar a questão do abandono que existe depois por parte das famílias. 

Não existindo mais inscrições por parte dos presentes, o ponto foi colocado a aprovação tendo 

sido aprovado por maioria com 13 votos a favor e 5 abstenções. 

Os pontos 6 e 7 da ordem de trabalhos foram colocados em conjunto a discussão, sendo 

contudo votados separadamente. 

PS Marta Ruivo, pediu esclarecimentos sobre o que levou aos resultados do ano de 2021, 

conforme o documento? 

PSD José Diogo, sobre o ponto em questão começou por relevar o momento de incertezas que 

atravessamos com uma inflação a 5% e aumentos salarias que não acompanham esta 

tendência. Os materiais tendem a faltar nos fornecedores e surgem aumentos nas matérias 

primas, implicando assim a constituição de almofadas financeiras nos tempos mais próximos, 
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não deixando  de olhar com atenção áreas de apoio à população num período de conjuntura 

desfavorável. 

Presidente do Executivo José Filipe Ribeiro, respondendo à questão apresentada pela bancada 

do PS, informou que o resultado se deve à pandemia que ocorreu durante o ano de 2021. A 

despesa dos serviços manteve-se e a recita diminuiu em face dos constrangimentos 

associados, nomeadamente a cedência do pavilhão como centro de vacinação ou as AEC´s 

onde os monitores continuaram a apoiar nas aulas online os alunos e não houve cobrança das 

mensalidades às famílias. Mais informou que as contas da junta estão certificadas pelo revisor 

oficial de contas. 

Não havendo mais inscrições foi colocado o ponto 6 a votação, tendo sido aprovado por 

maioria com 12 votos a favor e 6 abstenções. 

CDU Telma Santos, apresentou declaração de voto. 

PS Marta Ruivo, pediu um esclarecimento sobre o valor imputado à gerência. 

Presidente do Executivo José Filipe Ribeiro, respondeu que o saldo de gerência eram os 86 mil 

euros, não entendo bem a pergunta formulada. 

De seguida o ponto 7 foi colocado a votação tendo sido aprovado por maioria com 12 votos a 

favor e 6 abstenções. 

Os pontos 8 e 9 e 10 não tiveram pedidos de esclarecimentos, sendo apenas documentos 

informativos. 

No ponto 11 a mesa registou o seguinte pedido de intervenção: 

PSD José Diogo, pediu a palavra para agradecer ao executivo aquilo que tinha ficado acordado 

em apresentarem os compromissos plurianuais na assembleia seguinte. 
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PS Marta Ruivo, começou por manifestar a sua satisfação pelo Bar do CDA estar em 

funcionamento, referiu também que o contrato interadministrativo deveria ter sido discutido 

e votado em sede de assembleia de freguesia, situação que não ocorreu, muito embora esteja 

mencionado como tal na página 13 do referido contrato. Mencionou não se recordar de ter 

discutido qualquer minuta do contrato em sede de assembleia de freguesia. 

PSD Luis Pires de Lima, pediu a palavra para esclarecer que todos estes contratos foram 

discutidos e votados em assembleia municipal, portanto não sendo desconhecido dos partidos. 

Presidente do Executivo José Filipe Ribeiro, respondeu ao PS informando que respeitava a sua 

opinião, esclarecendo que muitas das vezes não há tempo de trazer à assembleia para análise. 

Por esse motivo foi no inicio do mandato aprovada uma autorização genérica, para minimizar 

esses constrangimentos. Sobre a situação mencionada no contrato tratou-se de um lapso do 

município e que foi prontamente corrigido. 

Pelas 23,30 horas, o Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Paulo Costa, deu por 

encerrada a Assembleia.  

 

O Presidente da Mesa da Assembleia 

Rui Paulo Correia Costa 

 

 

 

Secretária 

Ana Cláudia Gonçalves 
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ATA N.º5 

Mandato 2021-2025 

Ao dia trinta do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas, no Grupo 

Recreativo e Familiar de Murches, sito no Largo Infante D. Henrique 81, Murches 2755-233, 

Alcabideche, teve início, em conformidade com o disposto no Artigo 11.º, n.º 1 da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro e com o artigo 13º do Regimento da AFA, a Reunião Ordinária 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Período antes da ordem do dia; 

2. Apresentação e discussão do relatório de atividades do 2º trimestre de 2022; 

3. Apresentação da informação financeira/Balancete – junho de 2022 

 

Rui Paulo Correia Costa, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Alcabideche, 

deu início à reunião magna respeitante ao mandato 2021-2025, começando por saudar os 

presentes. Dirigiu um agradecimento especial ao presidente do grupo recreativo e familiar de 

Murches pela cedência do espaço. 

Tendo havido dois pedidos de substituição, Catarina Rita Luz substituída por Jorge Rebelo e 

Wagner Câmara, substituído por Duarte Pereira Nunes, que tomou posse no momento, a 

reunião contou com a presença dos membros eleitos constantes da lista. O grupo de lista do 

Partido Socialista, não apresentou justificação para a falta de Maria Manuela Reis, ficando a 

bancada incompleta. 

O Presidente da Mesa da Assembleia, Rui Paulo Correia Costa, após os cumprimentos 

iniciais, e no período antes da ordem do dia, abriu as inscrições para a intervenção dos grupos 

de lista eleitos, dando a palavra aos membros eleitos de cada bancada. 

Ana Peres (CHEGA) pediu a palavra no sentido de obter um esclarecimento sobre a 

substituição da calçada no Pinheiro Manso, pretendendo saber se haveria já data para a 

intervenção. Referiu a situação das placas de identificação de Manique e a sua devida 

recolocação. Ainda sobre Manique, salientou a necessidade de limpeza da ribeira e declarou 

ainda a preocupação com o transporte público gratuito devido à supressão de carreiras (não 

obstante saber não ser matéria da Junta) bem como, pelo estado dos pneus dos autocarros, 

lisos, que constituem um perigo para a circulação. 
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- Luís Pires de Lima (PSD) congratulou o Murches, agradecendo a sua disponibilidade para 

receber a reunião magna nas instalações do Clube Recreativo, louvando o presidente da 

mesa pela iniciativa. Parabenizou pelo campeonato de hóquei e pela subida de divisão, bem 

como, pelos resultados alcançados no futebol americano. Salientou ainda, os feitos 

alcançados pela escola de música, felicitando o record de alunos inscritos. Congratulou 

também as marchas e o regresso a alguma normalidade, referindo, por último,  a preocupação 

com os apoios sociais e a sua eventual redução. 

- Marta Ruivo (PS) começou a sua intervenção por agradecer ao Murches por nos ter 

recebido. A bancada do PS resumiu aquilo que tem sido a sua atuação, apelando ao 

reconhecimento do papel das bancadas parlamentares e ao respeito pelos regimentos e lei. 

Questionou ainda o executivo sobre a cobrança de taxas de publicidade. 

- Telma Santos (CDU) alertou para a questão da Mobi Cascais e problema dos transportes, 

para a falta de apoio para o passageiro se segurar dentro dos autocarros, bancos altos, 

desconfortáveis, escorregadios e pouco seguros. Salientou o facto de existirem bairros onde 

não chegam transportes públicos, frisando a preocupação com a supressão de carreiras, o 

tempo de espera demorado, autocarros cheios e a sobrecarga dos motoristas em horas de 

trabalho, culminando em falhas na eficiência. Referiu também as questões da colocação de 

abrigos na paragem da rua das Calçadas (rua sem um único abrigo), do estacionamento 

indevido ao pé das paragens de autocarro (passando pelo meio dos carros, impossibilitando 

passagem de peões com carrinhos ou cadeiras de rodas) e falou sobre a mudança da 

paragem de autocarro, por forma a evitar o trânsito nos dois sentidos (referindo que quem 

venha da reta de Manique para entrar na rotunda de Alcoitão congestiona o trânsito no 

estreitamento da via). Por último, questionou sobre a existência de algum projeto para a 

criação de rotunda na Adroana e a previsão de obras de requalificação da via. 

-José Diogo (PSD) começou por parabenizar a intervenção do PS, corroborando os 

problemas com os transportes em Cascais. Reforçou a ideia da falta de motoristas e da 

sobrecarga de trabalho dos mesmos e felicitou ainda o Murches pelo campeonato. 

Terminadas as restantes intervenções, falou o senhor presidente da Junta de Freguesia, José 

Filipe Ribeiro. Começou por prestar um agradecimento especial pela cedência das 

instalações, referindo a sua importância na descentralização das assembleias. Em resposta 

às questões levantadas pelos restantes membros eleitos, começou por referir que existe já 

um projeto para a calçada do Pinheiro Manso, restando aguardar parecer da câmara. Sobre 
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as placas de identificação dos limites de freguesia referiu que foram apenas substituídas as 

que já existiam, consequência de possível ato de vandalismo, estando em andamento o 

processo de recolocação. Posteriormente mencionou que, no que toca à ribeira de Manique, 

tinha sido já pedido à Cascais Ambiente a sua limpeza. Referiu ainda que a ribeira em questão 

tinha já sido limpa a cargo da junta. No que respeita aos trajetos dos autocarros da carreira  

22, referiu que se encontram em obras. Frisou que os apoios sociais por parte da junta não 

diminuiriam, antes pelo contrário, tendo já sido atribuídos apoios de emergência no valor de 

mais de dez mil euros. Referiu, sobre as taxas de publicidade, que as juntas não aceitaram 

pelo facto de implicar muitos recursos humanos e fiscalização, que não possuem e não têm 

como salvaguardar, sendo melhor essa competência continuar com a Câmara. Quanto ao 

segundo ciclo, constatou que já tinha sido aberto um concurso para contratação mas a 

previsão era para que começasse a funcionar como as do primeiro ciclo. Terminou a sua 

intervenção dizendo que seria averiguada a possibilidade de colocação dos abrigos e que, 

sobre os Campos Velhos, ir-se-ia verificar a possibilidade das carreiras passarem por lá, 

referindo que, a rua de são Francisco, das Fisgas até Manique, carece de intervenção 

camarária mas implica expropriações, justificando a morosidade e o atraso no processo. 

Seguidamente, o Presidente da Mesa, Rui Paulo Correia Costa, deu seguimento ao segundo 

ponto da ordem de trabalhos, “Apresentação e discussão do relatório de atividades” e ao 

terceiro ponto, “Apresentação da informação financeira, balancete julho 2022”. Em ambos os 

pontos não houve pedidos de intervenção. 

Pelas vinte e três horas, o Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Paulo Correia Costa, 

deu por encerrada a Assembleia.  

O Presidente da Mesa da Assembleia 

Rui Paulo Correia Costa 

 

 
Secretária 

Ana Cláudia Gonçalves 

 

Secretária 

Ana Durão 
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